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Pakeitimas 1
Petru Filip

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad 2007 m. valstybės narės 
pranešė apie 3 832 pažeidimus (palyginti 
su 2006 m., jų padaugėjo 19,2 proc.), kad 
bendra dėl pažeidimų susidariusi suma 
2007 m. buvo apie 828 milijonus eurų, kad 
įtariamo sukčiavimo atvejai sudarė 12–15 
proc. visų pažeidimų, apie kuriuos pranešta 
2007 m., ir kad bendra dėl pažeidimų 
susidariusi suma Europos regioninės 
plėtros fonde, palyginti su 2006 m., 
padidėjo 48 proc.; dar kartą pabrėžia, jog 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų 
šalyse būtų naudojama pakankamai finansų 
kontrolės priemonių, ir pažymi, kaip 
svarbu imtis prevencinių veiksmų 
valstybėse narėse, kad daugiau pažeidimų 
būtų nustatoma dar neišmokėjus lėšų 
pareiškėjams;

1. pripažįsta, kad naudojant ES lėšas, 
daugelyje valstybių narių pasitaiko 
pažeidimų ir net sukčiavimo atvejų;
pažymi, kad 2007 m. valstybės narės 
pranešė apie 3 832 pažeidimus (palyginti 
su 2006 m., jų padaugėjo 19,2 proc.), kad 
bendra dėl pažeidimų susidariusi suma 
2007 m. buvo apie 828 milijonus eurų, kad 
įtariamo sukčiavimo atvejai sudarė 12–15 
proc. visų pažeidimų, apie kuriuos pranešta 
2007 m., ir kad bendra dėl pažeidimų 
susidariusi suma Europos regioninės 
plėtros fonde, palyginti su 2006 m., 
padidėjo 48 proc.; dar kartą pabrėžia, jog 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų 
šalyse būtų naudojama pakankamai finansų 
kontrolės priemonių, ir pažymi, kaip 
svarbu imtis prevencinių veiksmų 
valstybėse narėse, kad daugiau pažeidimų 
būtų nustatoma dar neišmokėjus lėšų 
pareiškėjams; pabrėžia, kad valstybės 
narės privalo nuolat kovoti su sukčiavimu 
ir korupcija ir kad reikia koordinuoti 
pastangas, norint pasiekti ženklų 
pagerėjimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Maria Petre

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad 2007 m. valstybės narės 
pranešė apie 3 832 pažeidimus (palyginti 

1. pažymi, kad 2007 m. valstybės narės 
pranešė apie 3 832 pažeidimus (palyginti 
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su 2006 m., jų padaugėjo 19,2 proc.), kad 
bendra dėl pažeidimų susidariusi suma 
2007 m. buvo apie 828 milijonus eurų, kad 
įtariamo sukčiavimo atvejai sudarė 12–15 
proc. visų pažeidimų, apie kuriuos pranešta 
2007 m., ir kad bendra dėl pažeidimų 
susidariusi suma Europos regioninės 
plėtros fonde, palyginti su 2006 m., 
padidėjo 48 proc.; dar kartą pabrėžia, jog 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų 
šalyse būtų naudojama pakankamai finansų 
kontrolės priemonių, ir pažymi, kaip 
svarbu imtis prevencinių veiksmų 
valstybėse narėse, kad daugiau pažeidimų 
būtų nustatoma dar neišmokėjus lėšų 
pareiškėjams;

su 2006 m., jų padaugėjo 19,2 proc.), kad 
bendra dėl pažeidimų susidariusi suma 
2007 m. buvo apie 828 milijonus eurų, kad 
įtariamo sukčiavimo atvejai sudarė 12–15 
proc. visų pažeidimų, apie kuriuos pranešta 
2007 m., ir kad bendra dėl pažeidimų 
susidariusi suma Europos regioninės 
plėtros fonde, palyginti su 2006 m., 
padidėjo 48 proc.; palankiai vertina 
valstybių narių dedamas pastangas, bet 
dar kartą pabrėžia, jog jos privalo 
užtikrinti, kad jų šalyse būtų naudojama 
pakankamai finansų kontrolės priemonių, ir 
pažymi, kaip svarbu imtis prevencinių 
veiksmų valstybėse narėse, kad daugiau 
pažeidimų būtų nustatoma dar neišmokėjus 
lėšų pareiškėjams;

Or. fr

Pakeitimas 3
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad 2007 m. valstybės narės 
pranešė apie 3 832 pažeidimus (palyginti 
su 2006 m., jų padaugėjo 19,2 proc.), kad 
bendra dėl pažeidimų susidariusi suma 
2007 m. buvo apie 828 milijonus eurų, kad 
įtariamo sukčiavimo atvejai sudarė 12–15 
proc. visų pažeidimų, apie kuriuos pranešta 
2007 m., ir kad bendra dėl pažeidimų 
susidariusi suma Europos regioninės 
plėtros fonde, palyginti su 2006 m.,
padidėjo 48 proc.; dar kartą pabrėžia, jog 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų 
šalyse būtų naudojama pakankamai finansų 
kontrolės priemonių, ir pažymi, kaip 
svarbu imtis prevencinių veiksmų 
valstybėse narėse, kad daugiau pažeidimų 
būtų nustatoma dar neišmokėjus lėšų
pareiškėjams;

1. pažymi, kad 2007 m. valstybės narės 
pranešė apie 3 832 pažeidimus (palyginti 
su 2006 m., jų padaugėjo 19,2 proc.), kad 
bendra dėl pažeidimų susidariusi suma 
2007 m. buvo apie 828 milijonus eurų 
(kiek mažiau nei 1,83 proc. asignavimų 
įsipareigojimams), kad įtariamo 
sukčiavimo atvejai sudarė 12–15 proc. visų 
pažeidimų, apie kuriuos pranešta 2007 m., 
ir kad finansinis poveikis buvo įvertintas 
141 milijonu eurų (0,31 proc. asignavimų 
įsipareigojimams, t. y., palyginti su 2006 
m., sumažėjo nuo 157,56 milijono eurų, 
arba 0,41 proc.); dar kartą pabrėžia, jog 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų 
šalyse būtų naudojama pakankamai finansų 
kontrolės priemonių, ir pažymi, kaip 
svarbu imtis prevencinių veiksmų 
valstybėse narėse, kad daugiau pažeidimų 
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būtų nustatoma dar neišmokėjus lėšų 
pareiškėjams;

Or. es

Pakeitimas 4
James Nicholson

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a . pabrėžia 2008 m. vasario 19 d. 
Komisijos priimto veiksmų plano, pagal 
kurį siekiama stiprinti struktūrinių 
veiksmų priežiūrą ir bendrą valdymą, 
svarbą; juo taip pat siekiama sumažinti 
klaidas iš valstybių narių gaunamuose 
prašymuose dėl išmokų; yra įsitikinęs, kad 
šis naujas veiksmų planas turėtų žymiai 
pagerinti padėtį, visų pirma padėtų 
valstybėms narėms išvystyti gebėjimus 
tikrinant, ar projektas atitinka 
reikalavimus išmokai skirti; pažymi, kad 
pirmojoje šio plano pažangos ataskaitoje 
pateikiama teigiamų rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 5
Maria Petre

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia aiškiai apibrėžti 
sukčiavimo ir pažeidimo sąvokas, kadangi 
sukčiavimo atvejui rengiamasi iš anksto, o 
pažeidimas padaromas dėl netyčinių 
klaidų;  

Or. fr
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Pakeitimas 6
Petru Filip

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo 
poreikis, jei tikimasi visiškai pasiekti 
užsibrėžtus tikslus; pažymi, kad 
konkrečiai Bulgarijos atveju Komisija 
laikinai sustabdė ES finansavimą dėl 
tikrinimo ir audito metu rastų pažeidimų;
todėl ragina valstybes nares skubiai imtis 
veiksmų, kad būtų galima toliau taikyti 
konkrečias įgyvendinimo priemones, 
kurios nurodytos šiose ataskaitose. 

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais; taigi, skatina
valstybes nares imtis atitinkamų veiksmų, 
kad būtų galima toliau taikyti konkrečias 
įgyvendinimo priemones, kurios nurodytos 
šiose ataskaitose. 

Or. en

Pakeitimas 7
Rumiana Jeleva

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
detalių ir išsamių ataskaitų, kuriose 
kritiškai įvertinta Bulgarijos ir Rumunijos 
teismų reformos ir kovos su korupcija 
pažanga, remiantis kooperacijos ir patikros 
mechanizmais, atkreipia dėmesį į atskirą 
ES fondų Bulgarijoje valdymo ataskaitą, 
kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
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tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos 
atveju Komisija laikinai sustabdė ES 
finansavimą dėl tikrinimo ir audito metu 
rastų pažeidimų; todėl ragina valstybes 
nares skubiai imtis veiksmų, kad būtų 
galima toliau taikyti konkrečias 
įgyvendinimo priemones, kurios nurodytos 
šiose ataskaitose;

jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; pažymi, kad Bulgarijos atveju 
Komisija laikinai sustabdė ES finansavimą 
dėl tikrinimo ir audito metu rastų 
pažeidimų; todėl ragina valstybes nares 
skubiai imtis veiksmų, kad būtų galima 
toliau taikyti konkrečias įgyvendinimo 
priemones, kurios nurodytos šiose 
ataskaitose;

Or. en

Pakeitimas 8
Maria Petre

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos 
atveju Komisija laikinai sustabdė ES 
finansavimą dėl tikrinimo ir audito metu 
rastų pažeidimų; todėl ragina valstybes 
nares skubiai imtis veiksmų, kad būtų 
galima toliau taikyti konkrečias 
įgyvendinimo priemones, kurios nurodytos 
šiose ataskaitose;

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir  
pažanga, atkreipia dėmesį į atskirą ES 
fondų Bulgarijoje valdymo ataskaitą, 
kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; todėl ragina valstybes nares skubiai 
imtis veiksmų, kad būtų galima toliau 
taikyti konkrečias įgyvendinimo 
priemones, kurios nurodytos šiose 
ataskaitose;

Or. fr

Pakeitimas 9
James Nicholson

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos 
atveju Komisija laikinai sustabdė ES 
finansavimą dėl tikrinimo ir audito metu 
rastų pažeidimų; todėl ragina valstybes 
nares skubiai imtis veiksmų, kad būtų 
galima toliau taikyti konkrečias
įgyvendinimo priemones, kurios nurodytos 
šiose ataskaitose;

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos 
atveju Komisija laikinai sustabdė ES 
vienos veiklos programos finansavimą dėl 
tikrinimo ir audito metu rastų pažeidimų; 
todėl ragina valstybes nares skubiai imtis 
veiksmų, kad būtų galima toliau taikyti 
konkrečias įgyvendinimo priemones, 
kurios nurodytos šiose ataskaitose;

Or. en

Pakeitimas 10
Emmanouil Angelakas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos 
atveju Komisija laikinai sustabdė ES 
finansavimą dėl tikrinimo ir audito metu 
rastų pažeidimų; todėl ragina valstybes 
nares skubiai imtis veiksmų, kad būtų 
galima toliau taikyti konkrečias 
įgyvendinimo priemones, kurios nurodytos 

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos 
atveju Komisija laikinai sustabdė ES 
finansavimą dėl tikrinimo ir audito metu 
rastų pažeidimų; todėl ragina valstybes 
nares skubiai imtis veiksmų, kad būtų 
galima toliau taikyti konkrečias 
įgyvendinimo priemones, kurios nurodytos 
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šiose ataskaitose; šiose ataskaitose; remia šių valstybių narių 
pastangas ir ragina jas imtis visų būtinų 
su tuo susijusių priemonių;

Or. el

Pakeitimas 11
Miloš Koterec

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos 
atveju Komisija laikinai sustabdė ES 
finansavimą dėl tikrinimo ir audito metu 
rastų pažeidimų; todėl ragina valstybes 
nares skubiai imtis veiksmų, kad būtų 
galima toliau taikyti konkrečias 
įgyvendinimo priemones, kurios nurodytos 
šiose ataskaitose;

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą 
ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir 
Rumunijos teismų reformos ir kovos su 
korupcija pažanga, remiantis kooperacijos 
ir patikros mechanizmais, atkreipia dėmesį 
į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo 
ataskaitą, kurioje išryškėja tvarių politinių 
įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, 
jei tikimasi visiškai pasiekti užsibrėžtus 
tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos 
atveju Komisija laikinai sustabdė ES 
finansavimą dėl tikrinimo ir audito metu 
rastų pažeidimų; todėl ragina valstybes 
nares, jei jos dar to nepadarė, skubiai imtis 
veiksmų, kad būtų galima toliau taikyti 
konkrečias įgyvendinimo priemones, 
kurios nurodytos šiose ataskaitose;

Or. en

Pakeitimas 12
James Nicholson

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta, kad iškilo daug sunkumų 
panaudojant struktūrinių fondų lėšas, 
ypač naujose valstybėse narėse, kurios 
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turi visiškai laikytis griežtų ir dažnai 
sudėtingų reikalavimų, norėdamos jas 
panaudoti; tačiau palankiai vertina šių 
valstybių narių dedamas pastangas 
pagerinti įgyvendinimo gebėjimus ir 
ragina jas sparčiau tai daryti, kad galėtų 
per priimtiną laikotarpį pasiekti 
akivaizdžių rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 13
James Nicholson

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad dėl to, jog struktūrinių 
fondų programų teisinis pagrindas labai 
sudėtingas, ypač valdymo ir kontrolės 
procedūros, kai kurios valstybės narės 
padarė pažeidimų; todėl ragina Komisiją 
dėti daugiau pastangų siekiant dar labiau 
supaprastinti sistemą;

Or. en

Pakeitimas 14
Markus Pieper

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai ragina aštuonias valstybes 
nares (Estiją, Prancūziją, Vokietiją, Airiją, 
Liuksemburgą, Latviją, Ispaniją ir Švediją), 
kurios dar nepradėjo naudoti elektroninių 
kovos su sukčiavimu informacinių sistemų 
modulių (angl. AFIS/ECR), kuriais 
naudojantis pranešimai būtų siunčiami 
elektroniniu būdu, nedelsiant pradėti juos 

4. primygtinai ragina septynias valstybes 
nares (Estiją, Prancūziją, Airiją, 
Liuksemburgą, Latviją, Ispaniją ir Švediją), 
kurios dar nepradėjo naudoti elektroninių 
kovos su sukčiavimu informacinių sistemų 
modulių (angl. AFIS/ECR), kuriais 
naudojantis pranešimai būtų siunčiami 
elektroniniu būdu, nedelsiant pradėti juos 
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naudoti, siekiant iki 2009 m. pabaigos 
pagerinti informacijos kokybę ir jos 
pateikimą laiku;

naudoti, siekiant iki 2009 m. pabaigos 
pagerinti informacijos kokybę ir jos 
pateikimą laiku; palankiai vertina faktą, 
kad Vokietija kartu su Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) vykdo 
internetinės pranešimų sistemos diegimo 
bandomąjį projektą;

Or. en

Pakeitimas 15
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai ragina aštuonias valstybes 
nares (Estiją, Prancūziją, Vokietiją, Airiją, 
Liuksemburgą, Latviją, Ispaniją ir 
Švediją), kurios dar nepradėjo naudoti 
elektroninių kovos su sukčiavimu 
informacinių sistemų modulių (angl. 
AFIS/ECR), kuriais naudojantis pranešimai 
būtų siunčiami elektroniniu būdu, 
nedelsiant pradėti juos naudoti, siekiant iki 
2009 m. pabaigos pagerinti informacijos 
kokybę ir jos pateikimą laiku;

4. primygtinai ragina valstybes nares, 
kurios dar nepradėjo naudoti elektroninių 
kovos su sukčiavimu informacinių sistemų 
modulių (angl. AFIS/ECR), kuriais 
naudojantis pranešimai būtų siunčiami 
elektroniniu būdu, nedelsiant pradėti juos 
naudoti, siekiant iki 2009 m. pabaigos 
pagerinti informacijos kokybę ir jos 
pateikimą laiku;

Or. es

Pakeitimas 16
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad pažeidimo klasifikacija 
(nurodant, ar tai įtariamo sukčiavimo 
atvejis, ar ne) yra dalis valstybių narių 
atskaitomybės, kurią reikia patobulinti, 
kadangi keturios valstybės narės 

5. pažymi, kad pažeidimo klasifikacija 
(nurodant, ar tai įtariamo sukčiavimo 
atvejis, ar ne) yra dalis valstybių narių 
atskaitomybės, kurią reikia patobulinti, 
kadangi kai kurios valstybės narės iki šiol 
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(Prancūzija, Airija, Liuksemburgas ir 
Ispanija) iki šiol nepateikė jokios 
klasifikacijos, o trys valstybės narės 
(Danija, Vokietija ir Švedija) pateikė tik 
mažos dalies pažeidimų, apie kuriuos 
pranešta, klasifikaciją;

nepateikė jokios klasifikacijos, o valstybės 
narės pateikė tik mažos dalies pažeidimų, 
apie kuriuos pranešta, klasifikaciją;

Or. es

Pakeitimas 17
Giovanni Robusti

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. apgailestauja, kad nepaisant to, jog visų 
tiesioginių pagal ES sanglaudos politiką 
skirtų išmokų gavėjai valdančiųjų 
institucijų turi būti paskelbti, remiantis 
2007–2013 m. fondų veiklos įgyvendinimo 
tvarka (Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 1828/2006), Komisijos tinklalapyje 
esanti duomenų bazė yra neišsami; todėl 
ragina valstybes nares ir Komisiją šį 
skaidrumo įsipareigojimą įvykdyti iki galo 
ir laiku – iki 2009 m. birželio mėn., t. y. iki 
Parlamento rezoliucijoje nurodyto termino;

6. apgailestauja, kad nepaisant to, jog visų 
tiesioginių pagal ES sanglaudos politiką 
skirtų išmokų gavėjai valdančiųjų 
institucijų turi būti paskelbti, remiantis 
2007–2013 m. fondų veiklos įgyvendinimo 
tvarka (Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 1828/2006), Komisijos tinklalapyje 
esanti duomenų bazė yra neišsami; todėl 
ragina valstybes nares šį skaidrumo 
įsipareigojimą įvykdyti iki galo ir laiku –
iki 2009 m. birželio mėn., t. y. iki 

Parlamento rezoliucijoje nurodyto termino 
ir ragina Komisiją nustatyti baudas 
atsakingoms įstaigoms, jei šis skaidrumo 
įsipareigojimas nebūtų įvykdytas ar būtų 
įvykdytas pavėluotai;

Or. it

Pakeitimas 18
Emmanouil Angelakas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. apgailestauja, kad nepaisant to, jog visų 6. apgailestauja, kad nepaisant to, jog visų 
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tiesioginių pagal ES sanglaudos politiką 
skirtų išmokų gavėjai valdančiųjų 
institucijų turi būti paskelbti, remiantis 
2007–2013 m. fondų veiklos įgyvendinimo 
tvarka (Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 1828/2006), Komisijos tinklalapyje 
esanti duomenų bazė yra neišsami; todėl
ragina valstybes nares ir Komisiją šį 
skaidrumo įsipareigojimą įvykdyti iki galo 
ir laiku – iki 2009 m. birželio mėn., t. y. iki 
Parlamento rezoliucijoje nurodyto termino;

tiesioginių pagal ES sanglaudos politiką 
skirtų išmokų gavėjai valdančiųjų 
institucijų turi būti paskelbti, remiantis 
2007–2013 m. fondų veiklos įgyvendinimo 
tvarka (Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 1828/2006), Komisijos tinklalapyje 
esanti duomenų bazė yra neišsami; todėl 
ragina Komisiją kartu su valstybėmis 
narėmis pagreitinti duomenų bazėje 
esančios informacijos srautą, siekiant, 
kad ji būtų skaidri ir geriau 
panaudojama; be to, ragina valstybes 
nares ir Komisiją šį skaidrumo 
įsipareigojimą įvykdyti iki galo ir laiku –
iki 2009 m. birželio mėn., t. y. iki 

Parlamento rezoliucijoje nurodyto termino;

Or. el

Pakeitimas 19
James Nicholson

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. remia Komisijos poziciją, kad, 
pastebėjus pažeidimus, reikia imtis 
korekcinių veiksmų, įskaitant išmokų 
sustabdymą ir neteisėtai ar klaidingai 
išmokėtų lėšų susigrąžinimą, ir kad 
Parlamentui bent dukart per metus būtų 
pateikiama ataskaita, kurioje būtų 
nurodoma, kokių priemonių imamasi šiais 
klausimais;

7. remia Komisijos poziciją, kad, 
pastebėjus pažeidimus, reikia imtis 
korekcinių veiksmų, įskaitant išmokų 
sustabdymą ir neteisėtai ar klaidingai 
išmokėtų lėšų susigrąžinimą; primena, kad 
Komisija keturis kartus per metus turėtų 
pateikti savo veiksmų plano įgyvendinimo 
pažangos ataskaitą;

Or. en

Pakeitimas 20
Emmanouil Angelakas

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. remia Komisijos poziciją, kad, 
pastebėjus pažeidimus, reikia imtis 
korekcinių veiksmų, įskaitant išmokų 
sustabdymą ir neteisėtai ar klaidingai 
išmokėtų lėšų susigrąžinimą, ir kad 
Parlamentui bent dukart per metus būtų 
pateikiama ataskaita, kurioje būtų 
nurodoma, kokių priemonių imamasi šiais 
klausimais.

7. remia Komisijos poziciją, kad, 
pastebėjus rimtus pažeidimus, reikia imtis 
korekcinių veiksmų, įskaitant išmokų 
sustabdymą ir neteisėtai ar klaidingai 
išmokėtų lėšų susigrąžinimą, ir kad 
Parlamentui bent dukart per metus būtų 
pateikiama ataskaita, kurioje būtų 
nurodoma, kokių priemonių imamasi šiais 
klausimais; nepaisant to, ragina Komisiją 
dėti daugiau pastangų teikiant pagalbą 
valstybėms narėms, siekiant užkirsti kelią 
pažeidimams, ir perduoti reikalingą 
informaciją kompetentingoms 
nacionalinėms ir regioninėms valdžios 
institucijoms;

Or. el

Pakeitimas 21
Emmanouil Angelakas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją atsižvelgti į 
administracines išlaidas, kurių turi 
valstybių narių nacionalinės, regioninės ir 
vietinės administracijos įstaigos, nes 
privalo laikytis dažnai sudėtingų ir su 
didelėmis sąnaudomis susijusių 
reikalavimų stebėti ir tikrinti bendrai 
finansuojamus projektus;

Or. el

Pakeitimas 22
Jean Marie Beaupuy

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. palankiai vertina rezultatų kokybę, 
kuri buvo pasiekta įgyvendinant beveik 
visus projektus, ir siekdamas išvengti 
neigiamos įtakos panaudojant 
struktūrinius fondus, atkreipia dėmesį į 
tai, jog būtina nepainioti:
– administracinių pažeidimų, kuriuos 
reikia ištaisyti,
– sukčiavimo (t. y. 0,16 proc. Komisijos 
išmokų 2000–2007 m.), už kurį reikia 
bausti;

Or. fr

Pakeitimas 23
Emmanouil Angelakas

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad būtina pagerinti padėtį, 
susijusią su patikimu finansų valdymu, 
stengiantis dar labiau supaprastinti 
Bendrijos lėšų naudojimo taisykles ir 
procedūras;  

Or. el

Pakeitimas 24
Emmanouil Angelakas

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. tuo tikslu ragina Komisiją ir 
valstybes nares metodiškai dirbti ir teikti 
patarimus apie tai, kaip būtų galima 
išvengti pažeidimų, administracijos 
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klaidų ir trūkumų.

Or. el


